29.08.2007

3

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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GinĆ górale
20 sierpnia w Ostrzeszowie na ul.
Grunwaldzkiej nieznany sprawca dokonaá kradzieĪy czarnego roweru górskiego marki „Author”. àączną wartoĞü strat
oszacowano na ok. 2.000zá. Tego samego dnia sprzed jednego z ostrzeszowskich sklepów zniknąá kolejny „góral”,
tym razem „Grand Adventure”. CzyĪby
sprawcą byáa ta sama osoba?
CofnĆâ w astrċ
21 sierpnia w Mikstacie na ul. Rolnej
Īuk kierowany przez mĊĪczyznĊ o inicjaáach S. K. podczas cofania uderzyá w
prawidáowo jadącego opla astrĊ. SprawcĊ kolizji ukarano mandatem.
Fordem w ﬁata
22 sierpnia w Ostrzeszowie na ul.
Piastowskiej ford focus kierowany przez
mĊĪczyznĊ o inicjaáach R. P. najechaá na
tyá poprzedzającego go ﬁata seicento.
Na trzeciego po kilku gâċbszych
24 sierpnia w Ostrzeszowie na ul.
PowstaĔców Wlkp. zasiadający za kierownicą poloneza R. G., podejmując
manewr wyprzedzania „na trzeciego”,
wymusiá na kierowcy volkswagena polo
gwaátowny skrĊt w prawo. W efekcie
nagáego wjechania na krawĊĪnik uszkodzeniu ulegáo koáo „polówki”. Podczas
policyjnych czynnoĞci ujawniona zostaáa
prawdopodobna przyczyna kolizji. Od
kierowcy poloneza wyraĨnie wyczuwalna byáa woĔ alkoholu. W związku z
tym pobrano od niego krew do badaĔ.
Seria wâamaĕ
24 sierpnia w Ostrzeszowie nieznany sprawca, wywaĪając drzwi wejĞciowe,
wáamaá siĊ do jednego ze sklepów. àupem záodzieja padáy papierosy róĪnych
marek na áączną kwotĊ 3.500zá. Tego
samego dnia do podobnego zdarzenia
doszáo w innym sklepie spoĪywczo-prze-
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mysáowym na terenie naszego powiatu.
ZginĊáy wówczas artykuáy spoĪywcze i
chemiczne o wartoĞci ok. 6.000zá. SeriĊ
wlamaĔ do sklepów uzupeániają te, które
odnotowano 22 i 23 sierpnia. W pierwszym przypadku skradziono urządzenia
elektryczne wartoĞci ok. 2.500zá, a w
drugim pieniądze i artykuáy spoĪywcze.
Tu i ówdzie mówi siĊ juĪ o zorganizowanej szajce záodziei, której gáównymi celami są wáaĞnie placówki handlowe.

Odpady na jezdni
21 sierpnia w Mącznikach, na trasie Grabów – Błaszki, w przejeżdżającym tamtędy samochodzie ciężarowym najprawdopodobniej pękł jeden
z zawiasów przy skrzyni ładunkowej,
wskutek czego na jezdnię (odcinek
ok. 600m) wydostał się ładunek – poubojowe odpady zwierzęce. Strażacy
spłukali jezdnię, a następnie firma, do
której należało pechowe auto, usunęła
odpadki.
Burzowa noc
Burza, która przetoczyła się w nocy
22 sierpnia, wyrządziła na naszym terenie wiele szkód. I tak:
-w miejscowości Rudniczysko od
uderzenia pioruna zapalił się budynek
gospodarczy. Na szczęście ogień został
opanowany przez właściciela budynku
przed przybyciem ratowników
-na trasie do Bukownicy silny wiatr
powalił 3 drzewa, w tym jedno częściowo uszkodziło poszycie naczepy
samochodu ciężarowego
-w Doruchowie na ul. Kwiatowej
woda zalała piwnice w budynkach
mieszkalnych
-w Grabowie, również od uderzenia pioruna, na niewielkiej powierzchni zapaliła się konstrukcja i pokrycie
dachu na budynku. Tu również właści-

Wandale w warzywniaku

Nie chcą
brać?
Ostrzeszowskie kontenery na używaną odzież, wystawione
na ulicach, są tak zapełnione, że „towar”
jest zostawiany pod nimi w workach lub
kartonach. I tak jest przez całe tygodnie. Należałoby częściej opróżniać te
kontenery!
(rysz)

„...i głupota, która aż naprawdę boli” - tak w jednej
ze swoich piosenek śpiewa Grupa pod Budą. Ten fragment jak ulał pasuje do huligańskiego wybryku, jaki
podczas zeszłotygodniowego weekendu wydarzył się w
miejscowości Palaty. Wandale dokonali tam prawdziwego spustoszenia na jednym
z prywatnych ogródków warzywnych.
Było już po połnocy, kiedy pani Wiesława J. usłyszała dobiegający zza okna
hałas. Rano, tuż po przebudzeniu, postanowiła sprawdzić, co się stało. Jej oczom
ukazał się opłakany widok. Ktoś przedostał się przez płot na jej posesję, porwał

Wandal zatrzymany
23 sierpnia funkcjonariusze KPP
ustalili i zatrzymali mĊĪczyznĊ, który
nocą wybiá szybĊ w osobowym peugeocie, powodując straty na ok. 3.000zá.
Wandalem okazaá siĊ 23-latek o inicjaáach R. ĝ.
Tyâem w forda
23 sierpnia w Ostrzeszowie na ul.
Brzozowej kierujący mercedesem vito
G. M. nie zachowaá wymaganych Ğrodków ostroĪnoĞci i podczas cofania najechaá na przód forda escorta. SprawcĊ
kolizji ukarano mandatem.

z warzywniaka kilka dorodnych dyń, a następnie rozbił je na jezdni i pobliskim
przystanku autobusowym. Kiedy tydzień wcześniej, po powrocie z pielgrzymki, p.
Wiesława zastała częściowo rozebrany płot i zniszczone rośliny ogrodowe, jakoś
to przebolała. Tym razem jednak miarka się przebrała. Zgłosiła sprawę na policję.
Wskazała przy tym konkretnych podejrzanych, mieszkanców Palat, którzy już nieraz popisywali się podobnymi „wyczynami”.
Z relacji p. Wiesławy wynika, że w najbliższej okolicy jej domostwa często organizowane są suto zakrapiane nocne balangi. Jednym z ulubionych zajęć ich uczestników bywa niszczenie cudzej własności. Zastanawiające, że skoro tak wiele wiadomo
o wandalach i miejscu ich spotkań, tak niewiele czyni się, by ukrócić ten proceder.

Przejeīdīaâa za blisko
23 sierpnia w Ostrzeszowie na ul.
Kwiatowej, zasiadająca za kierownicą
volkswagena polo S. ĝ. nie zachowaáa wystarczającej odlegáoĞci podczas mijania i
uszkodziáa zaparkowaną toyotĊ corollĊ.
Nieletni zâodziej na rauszu
Wielką niefrasobliwoĞcią wykazaá
siĊ 24 sierpnia 17-letni Arkadiusz K.
Nie doĞü, Īe postanowiá ukraĞü rower,
to jeszcze wsiadá na niego po pijanemu
(póĨniejsze badanie wykazaáo 1,02 miligrama/l). Na dodatek miaá pecha, poniewaĪ zostaá zatrzymany przez patrol
policyjny w Ostrzeszowie na ul. Piastowskiej. Oby konsekwencje, jakie poniesie,
na zawsze wybiáy mu z glowy podobne
pomysáy.
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Plama na Wodnej
21 sierpnia w Ostrzeszowie na ul.
Wodnej ze znajdującego się tam dźwigu samochodowego nastąpił wyciek
oleju na jezdnię. Przypuszczalnie przyczyną było pęknięcie węża olejowego.
Do neutralizacji zanieczyszczenia użyto odpowiednich sorbentów.
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Ł. Ś.

Dziura w moście
„Potrzebne jak dziura w moście” - tak zwykło mówić się w przenośni o czymś zbędnym, niepożądanym i uciążliwym. Tydzień temu w miejscowości Chlewo powiedzenie to nabrało jednak dosłowności. Silny strumień wody powstały w wyniku ulewy doprowadził do obsunięcia się fragmentu nawierzchni na skraju niewielkiego mostu. Powstała dość niepozorna, ale przez
to i niebezpieczna luka. Wystarczyłoby, aby kierowca przejeżdżającego samochodu nie zauważywszy jej, zjechał za bardzo
na prawo i kłopot gotowy. W najlepszym
przypadku skończyłoby się utknięciem
w dziurze, w najgorszym - upadkiem ze
znacznej wysokości do wody. Oby ten
incydent poskutkował nie tylko prowizorycznym załataniem wyrwy. Gdy przyjrzeć się dokładniej mostowi w Chlewie,
wyraźnie widać, że wymaga on poważniejszego remontu.
Ł. Ś.

ciel szybko poradził sobie z zagrożeniem, ale mimo to strażacy sprawdzili
miejsce
-w Zawadach woda zalała oborę i
podwórze jednego z gospodarstw
-w Bukownicy woda zalała kotłownię i piwnicę w szkole, a w Grabowie na
ul. Klasztornej i w Palatach piwnicę w
budynku mieszkalnym
-w Tokarzewie wiatr uszkodził poważnie dach i pokrycie na budynku
inwentarskim
-w lesie w Przytocznicy zapaliło się
pojedyncze drzewo
Pożary
22 sierpnia na os. Zamkowym w
Ostrzeszowie, prawdopodobnie wskutek zaprószenia ognia, zapalił się kontener ze śmieciami.
*
24 sierpnia w Racławicach miał
miejsce niewielki pożar w pomieszczeniu budynku gospodarczego – parowniku. Tam dość szybko poradzono
sobie z zagrożeniem.
*
26 sierpnia w Giżycach, w jednym
z budynków, podczas próby uruchomienia motoroweru, nastąpił wyciek
paliwa, które następnie się zapaliło.
Strażacy ugasili ogień przy użyciu
podręcznego sprzętu, później przewietrzyli pomieszczenia. Nikomu nic
się nie stało.
Nie dają odporu
Osy, szerszenie i inne żądlące
nie dają w tym roku odporu. Dyżurni
strażacy odbierali w minionym tygodniu 12 zgłoszeń z prośbą o usunięcie
gniazd tych owadów.
ROB

Komunikat Policji
W związku z planowanym remontem budynku Komisariatu Policji w
Grabowie n/Prosną, Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie informuje,
że od dnia 03.09.2007 roku na okres
remontu Komisariat Policji w Grabowie n/Prosną funkcjonował będzie w
pomieszczeniach Rewiru Dzielnicowych w Doruchowie przy ul. Ostrzeszowskiej 1,
numer telefonu (0-62) 731 51 97
Jednocześnie informujemy, że godziny przyjęć Punktów Przyjęć Dzielnicowych w Doruchowie, Czajkowie,
Kraszewicach oraz Mikstacie nie ulegną
zmianie.

Groźna dachówka
Jedna dachówka na gmachu poczty w Ostrzeszowie „zasalutowała” – postawiła się na sztorc. Ciekawe, jak długo wytrzyma? Trzeba by chyba ją poprawić, zanim silniejszy wiatr
nie zrzuci jej, nie daj Boże, na przechodnia lub samochód.

SZANOWNI MIESZKAŃCY
POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO!!!
Przypominamy, że na stronie Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie
www.ostrzeszow.policja.gov.pl
jest zamieszczona ankieta dotycząca bezpieczeństwa na terenie miejscowości Państwa zamieszkania. Zachęcamy Państwa do udzielania odpowiedzi,
dzięki którym wspólnie możemy przyczynić się do ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań.
Jednocześnie informujemy o możliwości wypełnienia ankiety dotyczącej
poczucia bezpieczeństwa, której celem
jest monitorowanie stanu bezpieczeństwa w odczuciu społeczności lokalnej.
Ankieta została zamieszczona na
stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
www.wielkopolska.policja.gov.pl

P.H.U. AUTO HIT
Pełna oferta również na:
www.autohit-ostrzeszow.gratka.pl

transport samochodów osobowych (1.5 tony)
pomoc drogowa (3.2 tony – 4 samochody)
skup – sprzedaĪ – zamiana samochodów
(za gotówkĊ, kredyty samochodowe)
wypoĪyczalnia lawet

Ostrzeszów, ul. Wojska Polskiego 46
tel./fax 062/ 730-17-16; 0665 454 543

